UCHWAŁA NR LXXVIII/501/18
RADY MIASTA I GMINY PRUSICE
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Prusice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Na rok 2019 przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Prusice z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „organizacjami”.
2. Roczny Program Współpracy Gminy Prusice, zwany dalej „Programem”, zostaje uchwalony po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami na zasadach określonych w uchwale Nr LXVI/470/10 Rady Miasta
i Gminy Prusice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Cele Programu:
1. Program jest elementem długofalowej polityki gminy, zwłaszcza w zakresie realizowania lokalnej polityki
społecznej.
2. Głównym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy
wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji.
3. Cele szczegółowe Programu to:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę
lokalną oraz jej tradycje,
2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
3) aktywizacja społeczności lokalnej,
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
5) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
6) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych.
§ 3. Zakres przedmiotowy i zasady współpracy:
1. Zakres przedmiotowy współpracy organów Gminy Prusice, zwanej dalej „gminą”, z organizacjami
obejmuje:
1) realizację zadań gminy określonych w ustawach,
2) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania,
3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.
2. Współpraca gminy z organizacjami jest oparta o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) efektywności,
4) uczciwej konkurencji,

Id: 135750D5-192A-4AA4-BB24-974BDF284BC8. Podpisany

Strona 1

5) jawności,
6) suwerenności stron.
3. Podmioty współpracy.Podmiotami realizującymi współpracę są:
1) Rada Miasta i Gminy Prusice i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy
oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami.
2) Burmistrz Miasta i Gminy Prusice - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miasta i Gminy
Prusice, organizacje realizujące zadania publiczne na terenie gminy lub dla jej mieszkańców - bez względu na
siedzibę organizacji.
3) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”.

z dnia

24 kwietnia

2003 r.

§ 4. Formy współpracy.Współpraca z organizacjami określona w art. 5 ust. 2 ustawy może przybierać formy
finansowe i pozafinansowe:
1. Pozafinansowe formy współpracy. Gmina współpracuje z organizacjami poprzez:
1) zamieszczenie informacji w serwisie internetowym gminy ( www.prusice.pl ) o organizacjach działających na
terenie gminy oraz możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania w szczególności grantów,
dotacji,
2) opiniowanie i udzielanie referencji dotyczących działalności organizacji
3) wspieranie organizacji w uzyskaniu w drodze bezprzetargowej nieruchomości w tym lokali z zasobów
gminnych, po przedstawieniu projektu zadań publicznych, które będą realizowane z wykorzystaniem lokali
i nieruchomości,
4) pomoc w przygotowaniu aplikacji dokumentów, których realizacja wymaga współpracy kilku podmiotów,
5) wspomaganie organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej,
6) obowiązek gminy konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
7) możliwość organizacji konsultowania z prawnikiem Urzędu Miasta i Gminy Prusice zagadnień prawnych
związanych z działalnością organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych.
2. Finansowe formy współpracy. Zlecanie przez gminę do realizacji przez organizacje zadań publicznych na
zasadach określonych w ustawie, które może przyjąć następującą formę:
1) powierzanie i wspieranie zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
w szczególności:
a) realizacja programów profilaktycznych w placówkach szkolnych z zakresu uzależnień od alkoholu
i narkotyków i innych uzależnień,
b) organizacja
kampanii,
i sportowych dla dzieci i młodzieży,

festynów,

spektakli

imprez

rozrywkowych

c) propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii,
d) upowszechnianie i propagowanie sportu amatorskiego w szczególności w dyscyplinach: piłka nożna, piłka
siatkowa, golf, tenis stołowy, sporty rowerowe, judo, karate, lekkoatletyka,
e) wspieranie
działań
popularyzujących
sport
młodzieżowy
w szczególności
w zakresie: piłki nożnej i siatkowej i tenisa stołowego, golfa, organizacja imprez oraz innych zajęć
sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym,
f) organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Sportu itp.)
g) organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy,
h) organizacja imprez, wycieczek kulturalnych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów.
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2) dofinansowanie wkładu własnego organizacji przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych
i innych, gdzie taki wkład jest niezbędny,
3) udzielanie pożyczek i poręczeń organizacjom
§ 5. Priorytetowe zadania publiczne.Priorytetowymi zadaniami publicznymi w zakresie współpracy gminy
z organizacjami
są
w szczególności:
1) Kultura fizyczna:
a) działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury fizycznej i sportu,
b) organizacja imprez sportowych (zawodów, turniejów, rozgrywek sportowych, olimpiad, mistrzostw)
o zasięgu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym,
c) organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych na terenach wiejskich Gminy Prusice,
d) działania popularyzujące turystykę i krajoznawstwo, w tym organizacja rajdów, wycieczek i zlotów,
olimpiad i konkursów o tematyce turystycznej,
e) upowszechnianie i propagowanie sportu amatorskiego w dyscyplinach : piłka nożna, piłka siatkowa, golf,
tenis stołowy, sporty rowerowe, lekkoatletyka wśród dzieci, młodzieży i seniorów,
f) organizacja i koordynacja sportowych zajęć pozalekcyjnych,
g) wspieranie obozów rekreacyjno- sportowych dzieci i młodzieży.
2) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,
b) wspomaganie działań mających na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin patologicznych (m. in. kolonii,
półkolonii letnich, ferii),
b) aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo jako
zdrowa forma spędzania wolnego czasu (m. in. zajęcia sportowo – rekreacyjne),
c) propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia gimnastyczne jako alternatywne formy spędzania czasu,
d) organizacja zajęć pozalekcyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych
wychowawczo,
e) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
f) przeciwdziałanie przemocy rodzinie
g) wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używania
alkoholu
h) wspieranie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
4) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
a) zapewnienie wsparcia: seniorom, dzieciom i młodzieży
b) organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży,
c) wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć o charakterze oświatowym, edukacyjnym
i wychowawczym, w tym edukacja zdrowotna, ekologiczna, historyczna, wiedzy o regionie, problemach
społecznych Gminy Prusice, metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym,
d) kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży,
e) wspieranie organizowania konkursów, olimpiad i turniejów.
5) Kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji:

Id: 135750D5-192A-4AA4-BB24-974BDF284BC8. Podpisany

Strona 3

a) wspieranie organizowanych na terenie gminy znaczących imprez kulturalnych o randze ogólnopolskiej,
regionalnej i lokalnej,
b) wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów
skierowanych do dzieci i młodzieży,
c) wspieranie artystycznych imprez i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną,
d) rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród mieszkańców Gminy Prusice
e) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, z uwzględnieniem kultywowania tradycji
i budowania tożsamości.
f) ochrona dóbr kultury i sztuki oraz zachowanie dziedzictwa narodowego.
6) Ekologia, ochrona środowiska i ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
a) edukacja ekologiczna
b) upowszechnianie ochrony środowiska i promocja dziedzictwa przyrodniczego
7) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego
b) wspieranie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym
c) organizacja zajęć rozwijających zainteresowania osób w wieku emerytalnym
d) wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć o charakterze oświatowym, edukacyjnym
i wychowawczym, w tym edukacja zdrowotna, ekologiczna, historyczna, wiedzy o regionie, problemach
społecznych Gminy Prusice, metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym
e) wspieranie aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
§ 6. Okres realizacji programu i wysokość środków planowanych na jego realizację.
1. Program obejmuje działania realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określa uchwała budżetowa Miasta
i Gminy Prusice.
3. W budżecie na rok 2019 zaplanowane zostaną środki finansowe w wysokości 150.000 zł.
§ 7. Sposób realizacji programu i jego ocena
1. Dotacje nie mogą być wykorzystywane przez organizacje na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne,
2) zakup gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4) pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się o przyznanie dotacji, w tym także
wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego,
5) działalność polityczną i religijną.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zaleconego organizacji na
zasadach określonych w ustawie.
3. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu współpracy gminy z organizacjami
mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.
4. Informacje z uwag, wniosków i propozycji, o których mowa w ust. 2, dotyczące realizowanych przez
organizacje z gminą projektów, będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy oraz przedstawione
Radzie Miasta i Gminy Prusice w sprawozdaniu rocznym z realizacji Programu.
5. Miernikami
w szczególności:

efektywności

Programu
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1) liczby organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań,
5) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w realizację zadań publicznych na rzecz
mieszkańców,
6) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,
7) systemowych rozwiązań, ważnych problemów społecznych dla funkcjonowania gminy.
8) Burmistrz złoży Radzie Miasta i Gminy Prusice sprawozdanie z realizacji Programu w 2019 roku w terminie
do dnia 31 maja 2020 roku.
§ 8. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.
1. Prace nad przygotowaniem rocznego programu współpracy zostały wykonany w sposób następujący:
1) zbieranie propozycji zadań oraz wniosków dotyczących rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (do 30 sierpnia 2018 r.),
2) opracowanie projektu rocznego programu współpracy
3) udostępnienie projektu rocznego programu współpracy na stronie internetowej Gminy Prusice w celu
konsultacji (do 10 września 2018 r.) zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/470/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia
22 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
4) przedłożenie projektu rocznego programu współpracy Radzie Miasta i Gminy Prusice do uchwalenia (do
30 listopada 2018 r.).
2. Roczny program współpracy, po uchwaleniu przez Radę Miasta i Gminy Prusice zostanie zamieszczony na
stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prusice.
§ 9. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje, specjalnie do tego celu powołana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Prusice, komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz, w formie zarządzenia, wskazując jej przewodniczącego.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Prusice,
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursach,
3) w skład Komisji mogą zostać także powołane, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę
w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których konkurs dotyczy.
4. W stosunku do członków Komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia
pracownika.
5. Prace Komisji konkursowej są prowadzone jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej
składu. Decyzje Komisji konkursowej podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu
członków, w głosowaniu jawnym.
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
6. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym, jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego
konkurs. Ostateczna decyzję o wyborze oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.
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7. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty składania ofert.
8. Skład Komisji konkursowej zostanie opublikowany na stronie internetowej– www.prusice.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prusice.
§ 10. Postanowienia końcowe.
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Prusice
Zbigniew Ziomek
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